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Bijdrageregeling lager onderwijs 2020 – 2021 

 
 
  

 

 
BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2020-2021 
 
Beste ouder, 
 
U ontvangt hierbij twee documenten: 
 
→Een OVERZICHTSBLAD met alle mogelijke uitgaven betreffende maximumfactuur  
 
→De INFOBRIEF betreffende verbruik wordt waar nodig ingevuld en terug meegegeven op de 2de 
schooldag 
 
Betreffende de bijdrageregeling verwijzen wij graag naar de brochure met schoolreglement en de toepassing 
van de regeling inzake kosteloos onderwijs en maximumfacturen alsook de schoolafspraken m.b.t. 
verbruik van dranken . 
 
Op het OVERZICHTSBLAD  ( blz 1+2) worden alle mogelijke kosten opgesomd die voor het komende 
schooljaar in het lager onderwijs, al dan niet van toepassing binnen de maximumfactuur. Voor de meeste 
van deze uitgaven hebben wij  een richtprijs opgegeven  (bepaalde uitgaven zijn begin schooljaar niet 
exact te bepalen omdat ze afhankelijk zijn van vervoersprijzen, toegangsgelden,…) .  
 
Op de INFOBRIEF VERBRUIK ( blz 3 )bieden wij u de uitgaven aan die gekoppeld zijn aan een 
dienstverlening  (bv. verbruik drankjes, warme maaltijden), facultatief zijn ( bv. tijdschriftjes, turn t-shirt) . 
Deze uitgaven vallen niet onder de maximumfactuur.  
 
Ter herinnering: gelieve geen contant geld mee te geven met uw kind. Maandelijks  ontvangt u een factuur.  
 
Mogen wij ook uw aandacht vragen voor het initiatief ‘Schulden op school’ dat vanaf 01.09.09 i.s.m. de 
Herzeelse scholen en de sociale dienst van de gemeente werd opgestart (zie ook schoolbrochure, digitaal te 
raadplegen op onze schoolwebsite). 
 
Met vriendelijke groeten, 
Maarten De Boe 
Directie 
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OVERZICHTSBLAD mogelijke uitgaven lagere school schooljaar 2020-2021 
Gelieve dit blad goed te bewaren a.u.b. 
 
 

RUBRIEK 1: zie ‘gewoon verbruik’  -  onkosten die niet vallen onder  de opgelegde maximumfactuur 

 
Drank (chocomelk, fruitsap en appelsap)     € 0,75 => drankkaart =  
    € 15 voor 20 drankjes 
Warme maaltijd        € 4 / maaltijd 
Soep          € 0.50 / soep 
Tijdschriften Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland    via webshop Averbode 
Kerst-, paas- en vakantietijdschriften  (geheel vrijblijvend)   via webshop Averbode 
Turnuniform  T-shirt met logo school     € 6,00 

 (gratis voor het 1ste leerjaar)    
Nieuwjaarsbrieven (vrijblijvend – wel aanbevolen)    + € 1,00 / stuk 
Foto’s (individueel – klasfoto’s) – geheel vrijblijvend    + € 15/map 
          + € 3 / klasfoto 
 

RUBRIEK 2: ONKOSTEN  DIE  VALLEN BINNEN  DE  SCHERPE  MAXIMUMFACTUUR  
( max. 85 euro/schooljaar) 
 

Mogelijke activiteiten tijdens het schooljaar met vermelding van (richt)prijzen 
 
Zwemmen           + € 5,50 ( bus + toegang) 
Sportdag          + € 8  
Schoolreis (einde schooljaar) 1e graad     + € 10 à € 15 / dag 
    2e graad     + € 10 à € 15 / dag 
    3e graad     + € 10 à € 15 / dag 
 

Culturele uitstappen (verplichte halve dag) 
 Film – theater – auteurslezing      + € 5 à € 7/ activiteit 
 2  activiteiten per schooljaar 
 
 

 

ONKOSTEN  DIE  VALLEN  BINNEN  DE  MINDER  SCHERPE  MAXIMUMFACTUUR 
 ( max. € 435 /lagere schoolperiode )  
 

Sportklassen – 1ste leerjaar       + € 40 / week 
Sport -en gezondheidsweek – 2de leerjaar     + € 25 / week 
Stadsklassen 2de graad (via spaarsysteem)      + € 120 / week 
Cultuurklassen – 2de graad       + € 25 / week 
Zeeklassen 3de graad (via spaarsysteem)     + € 185 / week 
Sportklassen 3de graad        + € 40 / week 
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INFOBRIEF VERBRUIK  
Gelieve  gegevens waar nodig in te vullen  MORGEN terug te bezorgen aan de school 

 
Warme maaltijden   € 4 / maaltijd (soep + hoofdgerecht)  O ja O neen  
       
 

Kruis aan welke dagen uw kind het komende schooljaar warm zal eten. 
 

(Indien u in de loop van het schooljaar dit wil wijzigen gelieve dit per mail  
aan het secretariaat te laten weten secretariaat@vbssintkatrien.be ) 

 

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

 
 

   

 
Melden van afwezigheid en annuleren warme maaltijd schooljaar 2020-2021 
 
Indien uw kind warm eet op school maar afwezig is, gelieve dit dan voor 8.45 uur te melden aan het secretariaat via 
mail (secretariaat@vbssintkatrien.be ). Gelieve steeds duidelijk de naam uw kind, klas & periode van afwezigheid te 
vermelden. 
 
Opgelet, wij dienen de warme maaltijd aan te rekenen indien u ons niet hebt verwittigd voor 8.45 uur. Onze traiteur 
hanteert namelijk een tijdslot voor registratie van warme maaltijden. Dank voor uw begrip.  
 
Soep     € 0.50 / soep     O ja O neen  
       

Kruis aan welke dagen uw kind het komende schooljaar soep zal drinken.  
 

(Indien u  in de loop van het schooljaar dit wil wijzigen gelieve dit per mail  
aan het secretariaat te laten weten secretariaat@vbssintkatrien.be ) 

 

Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag 

 
 

   

 
Soep kan niet geannuleerd worden.  
  
Tijdschriften lager onderwijs - gebruik in klasverband / vrijblijvende inschrijving voor duur van schooljaar !! 
Uitgeverij Averbode lanceerde vorig schooljaar bij de start van de coronaepidemie een nieuw systeem waarbij ouders 
vakantieboeken, tijdschriften en leesreeksen rechtstreeks kunnen bestellen via hun webshop en thuis geleverd krijgen. 
 
Turnuniform lagere school : 
Verplicht: 
Blauw turntruitje met schoollogo   O ja O neen   € 6,00 
Witte turnpantoffels    → zelf aan te kopen 
Turnbroek    → zelf aan te kopen (donkerblauw of zwart) 
      
Graag in alles duidelijk de naam van uw kind vermelden a.u.b. ! 
Eventuele belangrijke mededelingen van ouders aan de leerkracht / school: noteer op keerzijde a.u.b. 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@vbssintkatrien.be
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